
Решения на  общо събрание на земеделската  организация от  24-ти  МИР –
София, проведено на 29.11.2014 в Културен дом „Средец“

1. Събранието приема доклада на ръководството избрано на 25.10.2014 за
проведените  консултации  относно  осигуряване  на  адекватно  политическо
представителство на организацията.

2. Събранието реши организацията да се присъедини към структурите на ПП
„Никола Петков“.

3.  Събранието  реши  всеки  един  от  членовете  да  потвърди  личното  си
решение  за  включване  в  редиците  на  ПП  „Никола  Петков“  с  акта  на
собственоръчното си вписване в протокола от днешното събрание.

4. Приема политическа декларация със следното съдържание:

Декларация на участници в общо събрание на земеделската организация от
24-ти МИР – София, проведено на 29.11.2014 в Културен дом „Средец“

Земеделците от столичния 24-ти МИР, които доскоро се числяхме към ЗНС
днес предприемаме дълго премисляна стъпка по промяна на политическата
си принадлежност.

Включваме  се  в  редиците  на  ПП  „Никола  Петков“  с  ясното  съзнание  за
причините довели до това решение.

ЗНС като повечето от останалите политически субекти в страната трайно се
превръщаше в търговско дружество търгуващо с влияние и отдалечаващо се
от корените си. Днес ние сме убедени, че този процес е необратим и вече не
сме  в  състояние  отвътре  да  повлияем  и  обърнем  пагубните  процеси  в
партията.

Вярваме,  че  подобно разбиране имат  и  голяма  част  от  редовите  членове,
както и нарастващия брой земеделци, които се отказват да членуват в която и
да е формация. Те предпочитат да се дистанцират изобщо от политиката и на



това отдаваме изключително слабите резултати получени като преференция
от кандидатите на ЗНС на последните избори.

Даваме си сметка, че колегите върнали ПП „Никола Петков“ на политическата
сцена преди няколко години са били по-далновидни от нас.

С  нашето  решение  да  се  присъединим  към  тях  правим  опит  да  върнем
идентичността  на  земеделската  политическа  партия  като  общност  от  хора
обединени от обща програма и ценности, а не единствено от амбицията на
малцина лидери за лична реализация.

Готови сме да тръгнем почти отначало, но знаем че не сме сами. Радостни
сме,  че  рамо  до  рамо  с  нас  днес  в  залата  са  застанали  колегите  и
съмишлениците ни от Добрич, а с тях и от цяла североизточна България. 

Призоваваме земеделците от цялата страна да ни последват.

Вярваме, че с нашите свежи сили ПП „Никола Петков“ ще се превърне в онова
основно  ядро,  около  което  да  се  формира  ново  силно  и  всеобхватно
земеделско  обединение,  което  ще  е  способно  да  се  докаже  още  на
предстоящите през 2015г. избори за органи на местно самоуправление.

В тази връзка изразяваме своята готовност да издигнем своя кандидатура за
общински  съветник  в  София  и  амбицията  да  я  подплатим  с  достатъчно
гласове като преференции, ако се включим в коалиционна листа. 


